
JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 36
privind implementarea proiectului

„MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL
IN COMUNA NUFARU, JUDETUL TULCEA”

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă de indata la
data de 04 iunie 2018, fiind prezenti un numar de 9 consilieri locali;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.120 și art.121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art.7 alin. (2) și din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

referitoare la contracte sau convenții;
- art.20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art.36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de:
- propunerea Primarului Comunei Nufaru, in calitate de initiator al proiectului de hotarare si

expunerea de motive inregistrata sub nr.3386/04.06.2018;
- ținând cont de raportul compartimentului de resort nr. 3387/04.06.2018 prezentat de

secretarul comunei NUFARU, județul Tulcea prin care se constată necesitatea de a asigura resursele
financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, privind aprobarea bugetului,
indicatorilor tehnico-economici si implemenatrii pentru realizarea proiectului „MODERNIZAREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COM. NUFARU, JUD. TULCEA”;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) și celor ale art.115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aprobă implementarea proiectului „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COM. NUFARU, JUD. TULCEA”, denumit in continuare
Proiectul.

Art.2 – Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri
Maritime- P.O.P.A.M - STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI
DELTA DUNARII - Măsura nr.2 Sporirea atuurilor de mediu şi încurajarea investiţiilor care vizează
atenuarea schimbărilor climatice, potrivit legii.

Art.3 – Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanța a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei
plăți în cadrul Proiectului.

Art.4 – Caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa 1, bugetul proiectului
constituie anexa 2 la prezenta hotarare care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 – Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, domnului DANILA ION, primarul
acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al
comunei



Art.6 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
NUFARU.

Art.7 – Prezenta hotarare se comunică, prin intermediul secretarului comunei NUFARU, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Nufaru, Instituţiei Prefectului judetului Tulcea şi se
aduce la cunostinţa publica prin afisarea la sediul primariei, precum si prin publicarea pe site-ul
http://www.primarianufaru.ro.

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 8 consilieri prezenti din totalul de 11
consilieri alesi.
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